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Zgodovina sprememb
December 2022
• Dodane informacije o podpori imenika za faks.

• Dodana podpora za PDF A-2u.

Junij 2022
• Dodane informacije o uvažanju in izvažanju konfiguracije optičnega branja.

December 2021
• Prvotna izdaja dokumenta.
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Pregled
S programom lahko pošljete optično prebrane dokumente na enega ali več ciljev. Poleg tega lahko za pogosto
uporabljene cilje ustvarite bližnjice in nato do njih dostopate prek njihovih ikon ali številk bližnjic.

Z vdelanim spletnim strežnikom lahko konfigurirate več nastavitev:

• Prilagodite ime in ikono programa.

• Skrijete nastavitve na nadzorni plošči tiskalnika.

• Upravljate bližnjice in cilje.

• Uvažate in izvažate konfiguracijske datoteke.

• Konfigurirate potrditve optičnega branja.

• Konfigurirate prelome dokumentov.

• Ustvarite pozive po meri.

Lahko tudi dodate vtičnik Središče za optično branje – trdi disk za optično branje dokumentov na trdi disk
tiskalnika.

Opombe:

• Za več informacij si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili s programom.

• Za več informacij o pridobitvi vtičnikov se obrnite na prodajnega zastopnika.

S kompletom naprednih funkcij programu dodate naslednje možnosti:

• Ustvarjanje več datotek pri enem opravilu optičnega branja z uporabo črtne kode

• Ustvarjanje imen datotek in indeksov z uporabo črtne kode

• Prilaganje sličic za potrditve

• Predogled vseh optično prebranih strani

• Odstranjevanje praznih strani

• Samodejno obrezovanje

• Pozivi po meri

• Odstranjevanje madežev

• Poravnava

V tem dokumentu so navodila za konfiguracijo in uporabo programa ter odpravljanje težav z njim.
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Potek dela programa
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Kontrolni seznam za pripravljenost na uvedbo
Zagotovite naslednje:

Nastavitve tiskalnika so ustrezno konfigurirane za omrežje, e-pošte in faks.

V naslednjih primerih je nameščen trdi disk tiskalnika:

– Pri pošiljanju na več ciljev.

Opomba: Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov. Seznam podprtih
modelov tiskalnikov si oglejte v datoteki Readme.

– Pri uporabi izboljšane različice programa.

Pri izboljšani različici programa je nameščen RAM z vsaj 1 GB.

Za konfiguriranje omrežnih ciljev imate na voljo naslednje podatke:

– Omrežni naslov

____________________________________________________________

– Po potrebi uporabniške poverilnice za povezavo z omrežnim ciljem

____________________________________________________________

Za konfiguriranje ciljev FTP ali SFTP imate na voljo naslednje podatke:

– Naslov FTP-ja

____________________________________________________________

– Številka vrat FTP-ja

____________________________________________________________

Opomba: Pri SFTP-ju številko vrat nastavite na 22.

Za konfiguriranje ciljev e-pošte imate na voljo e-poštne naslove prejemnikov.

____________________________________________________________

Za konfiguriranje ciljev oddaljenega tiskalnika imate na voljo naslove IP oddaljenih tiskalnikov.

____________________________________________________________

Za konfiguriranje ciljev faksa imate na voljo številke faksov prejemnikov.

____________________________________________________________

Za konfiguriranje ciljev na trdem disku imate na voljo vtičnik Središče za skeniranje – trdi disk.

Opomba: Za več informacij o pridobitvi vtičnikov se obrnite na prodajnega zastopnika.
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Konfiguriranje programa

Upravljanje ciljev z vdelanim spletnim strežnikom
Za konfiguracijo programa boste morda potrebovali skrbniške pravice.

Dostopanje do vdelanega spletnega strežnika
Opomba: Če uporabljate Internet Explorer, intranetnih mest ne smete prikazovati v združljivostnem
pogledu. Za več informacij si oglejte pomoč za brskalnik.

1 Pridobite naslov IP tiskalnika. Naredite nekaj od naslednjega:

• Naslov IP si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika.

• Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite možnosti Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled
omrežja.

2 Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov IP tiskalnika.

Opomba: Za seznam priporočenih spletnih brskalnikov si oglejte datoteko Readme.

Konfiguriranje omrežnega cilja
1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 Kliknite možnost Omrežna mapa > Ustvari omrežno mapo.

3 Izberite vrsto povezave in nato storite nekaj od naslednjega:

• Pri SMB-ju vnesite omrežno mapo ali pa se pomaknite do nje.

• Pri FTP-ju ali SFTP-ju vnesite naslov in številko vrat FTP-ja.

Opomba: Pri SFTP-ju številko vrat nastavite na 22.

4 Konfigurirajte nastavitve.

5 Kliknite Shrani.

Opombe:

• Če želite uporabiti atribut domače mape, v polje Naslov mape vnesite % pred atributom in za njim. Na
primer %customAttribute%. Uporabite lahko tudi druge atribute LDAP-ja, kot
so %cn%, %sAMAccountName% in %userPrincipalName%.

• Če želite cilj urediti, ga izberite na seznamu.

• Če želite cilj izbrisati, kliknite ikono  ob njem.

• Poleg tega lahko preprečite, da bi uporabniki ustvarjali in urejali cilje na nadzorni plošči tiskalnika.
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Razumevanja menija Omrežna mapa

Nastavitev Opis

Uporabniku dovolite ustvarjanje cilja na nadzorni plošči
tiskalnika

Uporabniku dovolite ustvarjanje cilja na nadzorni plošči
tiskalnika.

Ustvari omrežno mapo Ustvarite cilj.

Ime in lokacija

Nastavitev Opis

Uporabniku dovoli urejanje na nadzorni
plošči tiskalnika

Uporabniku dovolite urejanje nastavitev na nadzorni plošči tiskalnika.

Pokaži omrežno pot Pokažite omrežno pot.

Prikazno ime Ime cilja.

Domena Uporabniku omogočite določanje domene za preverjanje pristnosti prijave.

Vrsta povezave
SMB1

FTP

SFTP

Nastavite vrsto povezave, ki naj jo uporabi cilj.

Naslov mape Določite omrežni naslov cilja.

Vrata Številka vrat, ki naj jo tiskalnik uporablja za komunikacijo s strežnikom.

Opomba: Ta nastavitev je prikazana samo, če je Vrsta povezave nastav-
ljena na FTP ali SFTP.

Uporabi pasivni način Dovolite, da tiskalnik uporablja pasivni način komunikacije s strežnikom.

Opomba: Ta nastavitev je prikazana samo, če je Vrsta povezave nastav-
ljena na FTP.

Uporabniku dovolite urejanje možnosti
preverjanja pristnosti na nadzorni
plošči tiskalnika

Uporabniku omogoči urejanje možnosti preverjanja pristnosti na nadzorni
plošči tiskalnika.

Možnosti preverjanja pristnosti
Preverjanje pristnosti ni potrebno1

Uporabniku dovolite dostop do cilja brez poziva za uporabniške poverilnice.

Možnosti preverjanja pristnosti
Uporabi poverilnice za preverjanje prist-
nosti za večnamenski tiskalnik

Uporabite enake poverilnice kot za prijavo v tiskalnik.

Možnosti preverjanja pristnosti
Zahtevaj uporabniško ime in geslo

Uporabnike pozovite, naj za dostop do cilja vnesejo svoje poverilnice.

Možnosti preverjanja pristnosti
Uporabi statično uporabniško ime in
geslo

Uporabite poverilnice, določene v poljih Uporabniško ime in Geslo. Pri tej
možnosti uporabnikom ni treba vnesti poverilnic na nadzorni plošči
tiskalnika.

Uporabniško ime Nastavite statično uporabniško ime.

Opomba: Ta nastavitev je prikazana samo, če so Možnosti preverjanja
pristnosti nastavljene na Uporabi statično uporabniško ime in geslo.

1 Označuje privzeto tovarniško nastavitev.
2 Ta možnost je na voljo le, če je nameščena funkcija Optično prepoznavanje znakov.
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Nastavitev Opis

Geslo Nastavite statično geslo.

Opomba: Ta nastavitev je prikazana samo, če so Možnosti preverjanja
pristnosti nastavljene na Uporabi statično uporabniško ime in geslo.

Dodatne možnosti
Preveri uporabniško dovoljenje

Uporabniku dovolite, da preskusi omrežno povezavo in vzpostavi dostop za
pisanje v omrežno mapo. V ozadju program ustvari začasno datoteko v
omrežju in jo nato izbriše.

Opomba: Če je ta možnost onemogočena, preskusi samo povezavo,
dostopa za pisanje pa ne.

Dodatne možnosti
Pri pošiljanju opravila uporabite
izmenjevalno datoteko

Nadomestite dejansko ime datoteke z začasnim imenom datoteke za čas,
dokler se opravilo pošilja.

Dodatne možnosti
Uporabniku dovoli ustvariti mapo

Uporabniku dovolite ustvarjanje mape na cilju.

Dodatne možnosti
Začni v mapi z uporabniškim imenom

Uporabniku dovolite shranjevanje optično prebranih dokumentov v mape,
poimenovane po uporabnikih, znotraj cilja.

Opomba: Ta nastavitev je prikazana samo, če je omogočena možnost
Uporabniku dovoli ustvariti mapo.

Dodatne možnosti
Omogoči osnovno datoteko XML

Ustvarite osnovno datoteko XML na cilju, v kateri so podrobnosti o opravilu
optičnega branja.

1 Označuje privzeto tovarniško nastavitev.
2 Ta možnost je na voljo le, če je nameščena funkcija Optično prepoznavanje znakov.

Datoteka

Nastavitev Opis

Ime datoteke Vnesite privzeto ime datoteke za optično prebrane dokumente.

Opombe:

• Ime datoteke ne sme preseči 255 znakov.

• Pripona datoteke se samodejno ustvari glede na vrednost v polju Oblika
zapisa datoteke.

Dodajanje časovnega žiga V ime datoteke optično prebranega dokumenta vključite časovni žig. Če ime
datoteke ni določeno in možnost Pozovi za ime datoteke ni omogočena, postane
časovni žig ime datoteke.

Pozovi za vnos imena datoteke Uporabniku dovolite, da določi ime datoteke za optično prebrani dokument.

Opombe:

• Če je ta nastavitev izbrana, je polje Ime datoteke onemogočeno in nastav-
ljeno na prazno. Ta nastavitev je na voljo samo pri osnovni nastavitvi.

• Če je izbrana ta nastavitev in je Poziv po meri omogočen, prevlada poziv za
vrednost imena datoteke.

Prepiši obstoječe ime datoteke Samodejno zamenjajte obstoječe datoteke z enakim imenom datoteke.

1 Vrednost označuje privzeto tovarniško nastavitev.
2 Ta možnost je na voljo le, če je nameščena funkcija Optično prepoznavanje znakov.

Konfiguriranje programa 9



Nastavitev Opis

Dodajanje števca za več
dokumentov

Imenu datoteke dodajte zaporedno številko.

Opomba: Ta nastavitev je uporabljena samo, če je Oblika zapisa datoteke
nastavljena na TIFF (.tiff) in je Vrsta TIFF nastavljena na Več datotek ali če je
Oblika zapisa datoteke nastavljena na JPEG (.jpg).

Oblika zapisa števca
–11

_001

Nastavite obliko zapisa števca za dokumente z več datotekami.

Opomba: –1 je nova oblika in _001 je podedovana oblika, pri čemer je 1
zaporedna številka.

Oblika zapisa datoteke
TIFF (.tif)
JPEG (.jpg)

PDF (.pdf)1

XPS (.xps)

TXT (.txt)2

RTF (.rtf)2

DOCX (.docx)2

CSV (.csv)2

Nastavite obliko zapisa datoteke za optično prebrane dokumente.

Vrsta TIFF
Ena datoteka1

Več datotek

Izberite vrsto datoteke optično prebranega dokumenta TIFF.

Opomba: Ta nastavitev je prikazana samo, če je Oblika zapisa datoteke nastav-
ljena na TIFF (.tif).

Vrsta PDF-a
Zelo stisnjeno

Arhivsko
Varno

Geslo za PDF

Z možnostjo iskanja2

Izberite vrsto datoteke optično prebranega dokumenta PDF.

Opombe:

• Ta nastavitev je prikazana samo, če je Oblika zapisa datoteke nastavljena
na PDF (.pdf).

• Geslo za PDF je prikazano samo, le je Vrsta PDF-a nastavljena na Varno.

Kakovost JPEG-a
Najboljše za vsebino

Tiskalniku dovolite, da določi najboljšo kakovost za optično prebrane dokumente.

Kakovost JPEG-a
Kakovost (5–95)

Kakovost JPEG-a nastavite ročno.

Opomba: Ta nastavitev je prikazana samo, če je Najboljše za vsebino onemo-
gočeno.

1 Vrednost označuje privzeto tovarniško nastavitev.
2 Ta možnost je na voljo le, če je nameščena funkcija Optično prepoznavanje znakov.

Konfiguriranje cilja e-pošte
1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 Kliknite možnost E‑pošta > Ustvari e-pošto.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Kliknite Shrani.
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Opombe:

• Če želite cilj urediti, ga izberite na seznamu.

• Če želite cilj izbrisati, kliknite ikono  ob njem.

• Poleg tega lahko preprečite, da bi uporabniki ustvarjali in urejali cilje na nadzorni plošči tiskalnika.

Konfiguriranje cilja faksa
1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 Kliknite Faks > Ustvari faks.

3 Konfigurirajte nastavitve.

Opomba: Uporabnikom lahko preprečite tudi urejanje ciljnega mesta z nadzorno ploščo tiskalnika.

4 Kliknite Shrani.

Opombe:

• Če želite cilj urediti, ga izberite na seznamu.

• Če želite cilj izbrisati, kliknite ikono  ob njem.

Konfiguriranje cilja oddaljenega tiskalnika
Dokumente skenirajte s podprtim tiskalnikom in nato skenirane dokumente pošljite drugemu tiskalniku v
omrežju.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 Kliknite Oddaljeni tiskalnik > Ustvari oddaljeni tiskalnik.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Kliknite Shrani.

Opombe:

• Če želite cilj urediti, ga izberite na seznamu.

• Če želite cilj izbrisati, kliknite ikono  ob njem.

• Poleg tega lahko preprečite, da bi uporabniki ustvarjali in urejali cilje na nadzorni plošči tiskalnika.
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Ustvarjanje bližnjice
Ustvarite zbirko pogosto uporabljenih ciljev, do katerih bo mogoče dostopati z nadzorne plošče tiskalnika. Te
bližnjice lahko vsebujejo shranjene nastavitve za kopiranje, pošiljanje faksa, pošiljanje e-poštnega sporočila
ali optično branje na cilj (kot je FTP).

Opomba: Če želite ustvariti bližnjico za več ciljev, potrebujete trdi disk tiskalnika. Za več informacij o
namestitvi trdega diska tiskalnika si oglejte Navodila za uporabo tiskalnika.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 Kliknite možnost Bližnjica > Ustvari bližnjico.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Izberite ali ustvarite cilj, dodajte ga za bližnjico in nato kliknite Shrani.

Opomba: Za konfiguracijo ciljev si oglejte razdelek "Upravljanje ciljev z vdelanim spletnim strežnikom"
na 7. strani.

5 Po potrebi bližnjico prilagodite.

6 Kliknite Shrani.

Opombe:

• Nekatere nastavitve so na voljo samo, če je nameščen komplet naprednih funkcij.

• Za več informacij o ustvarjanju in upravljanju predlog črtnih kod si oglejte Priročnik za skrbnike –
Odkrivanje črtnih kod.

• Če želite bližnjico urediti, jo izberite na seznamu.

• Če želite bližnjico izbrisati, kliknite ikono  ob njej.

Za bližnjico lahko nastavite tudi naslednje funkcije:

• Za enostaven dostop do bližnjic na zaslonu tiskalnika izberite možnost Prikaži seznam bližnjic ob
zagonu programa.

• Če želite uporabnikom preprečiti ustvarjanje bližnjic na nadzorni plošči tiskalnika, počistite možnost
Uporabniku dovoli ustvarjanje bližnjice na nadzorni plošči tiskalnika.

• Za omejitev dostopa do bližnjice v meniju Nadzor dostopa do bližnjic izberite ustrezni nadzor dostopa. Za
več informacij si oglejte "Nastavitev oblik nadzora dostopa po meri" na 16. strani.

• Za optično branje brez dostopa do strani z bližnjicami izberite možnost Skeniranje začni takoj.

Razumevanje menija Poziv po meri

Element menija Opis

Vrsta
Niz

Uporabniki morajo vnesti besedilni niz.

Vrsta
Celo število

Uporabniki morajo vnesti številsko vrednost.

Vrsta
Sporočilo

Prikaže sporočilo na zaslonu tiskalnika. Ta poziv ne zahteva vnosa uporabnika.
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Element menija Opis

Vrsta
Logično

Uporabniki morajo izbrati, ali je možnost pravilna ali napačna.

Vrsta
Izbira enega elementa

Uporabniki morajo izbrati eno možnost na seznamu.

Vrsta
Izbira več elementov

Uporabniki lahko izberejo več možnosti na seznamu.

Ime Ime poziva.

Besedilo poziva Besedilo, ki se prikaže na zaslonu tiskalnika.

Privzeta vrednost Začetna vrednost za poziv.

Najmanjša dolžina Najmanjše število znakov, ki jih uporabniki lahko vnesejo v odgovor na Besedilo poziva.

Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na Niz.

Največja dolžina Največje število znakov, ki jih uporabniki lahko vnesejo v odgovor na Besedilo poziva.

Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na Niz.

Najmanj Najmanjše število znakov, ki jih uporabniki lahko vnesejo v odgovor na besedilo poziva.

Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na Celo število.

Največja Največje število znakov, ki jih uporabniki lahko vnesejo v odgovor na Besedilo poziva.

Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na Celo število.

Geslo
Ne

Da

Pretvori vsak vneseni znak na zaslonu v zvezdico.

Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na Niz ali Celo
število.

Privzeta vrednost
Pravilno
Napačno

Privzeta izbira za poziv po meri.

Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na Logično.

Privzeti položaj elementa Začetna vrednost na seznamu elementov v pozivu.

Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na Izbira enega
elementa.

Predmeti Elementi na seznamu elementov v pozivu.

Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na Izbira enega
elementa ali Izbira več elementov.

Razumevanje menija Črtne kode

Element menija Opis

Samo na prvi strani
Predloga strani

Omogoča, da tiskalnik prepozna predloge črtnih kod na prvi strani optično prebranega
dokumenta.

Na vseh drugih straneh
Predloga strani

Omogoča, da tiskalnik prepozna predloge črtnih kod na naslednjih straneh optično prebranega
dokumenta.

Ime datoteke Imena datotek izbranih črtnih kod.

Polje za črtno kodo Izberite črtne kode, ki naj bodo prepoznane pri optičnem branju dokumenta.
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Upravljanje ciljev na nadzorni plošči tiskalnika
Samodejno so shranjeni samo cilji, ki ste jih ustvarili z vdelanim spletnim strežnikom. Če želite shraniti cilje,
ki ste jih ustvarili na nadzorni plošči tiskalnika, jih dodajte v bližnjico tako, da se dotaknete ikone .

Ta funkcija in nekatere nastavitve morda niso na voljo, odvisno od konfiguracije programa. Za več informacij
si oglejte razdelek "Ustvarjanje bližnjice" na 12. strani ali se obrnite na skrbnika.

Konfiguriranje omrežnega cilja
1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.

2 Dotaknite se možnosti Omrežna mapa > Ustvari omrežno mapo.

3 Izberite vrsto omrežja in nato storite nekaj od naslednjega:

• Pri SMB-ju se pomaknite do omrežne mape ali se dotaknite ikone  na vrhu zaslona, da vnesete ime
gostitelja ali naslov IP omrežne mape.

• Pri FTP-ju ali SFTP-ju vnesite naslov in številko vrat FTP-ja.

Opomba: Pri SFTP-ju številko vrat nastavite na 22.

4 Konfigurirajte nastavitve.

5 Dotaknite se možnosti Končano.

Opombe:

• Če želite uporabiti atribut domače mape, v polje Naslov mape vnesite % pred atributom in za njim. Na
primer %customAttribute%. Uporabite lahko tudi druge atribute LDAP-ja, kot
so %cn%, %sAMAccountName% in %userPrincipalName%.

• Če je cilj možno urejati, se dotaknite ikone  ob njem.

• Cilje je možno brisati samo z vdelanim spletnim strežnikom. Za več informacij si oglejte "Upravljanje
ciljev z vdelanim spletnim strežnikom" na 7. strani.

• Zaznana vrednost črtne kode se lahko uporabi kot pot do cilja optičnega branja. Na strani za
konfiguracijo Ustvari omrežno mapo, v polju Naslov mape uporabite spremenljivko %barcode%. Ta
spremenljivka je bila dodana kot atribut po meri. Če je na voljo, se spremenljivka zamenja z vrednostjo
črtne kode, ki je zaznana v opravilu optičnega branja. Uporabljena je prva črtna koda, ki se ujema s
tukaj konfigurirano predlogo.

• Za več informacij o ustvarjanju in upravljanju predlog črtnih kod si oglejte Priročnik za skrbnike –
Odkrivanje črtnih kod.

Konfiguriranje cilja e-pošte
1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.

2 Dotaknite se možnosti E‑pošta > Ustvari e-pošto.

3 Konfigurirajte nastavitve.

Opombe:

• Cilj e-pošte konfigurirate tako, da vnesete MYEMAIL v polje Za, Kp ali Skp, da nastavite e-poštni
naslov prijavljenega uporabnika kot ciljni naslov.
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• Ta konfiguracija deluje samo za en ciljni naslov.

4 Dotaknite se možnosti Končano.

Opombe:

• Če je cilj možno urejati, se dotaknite ikone  ob njem.

• Cilje je možno brisati samo z vdelanim spletnim strežnikom. Za več informacij si oglejte "Upravljanje
ciljev z vdelanim spletnim strežnikom" na 7. strani.

Konfiguriranje cilja tiskalnika
1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.

2 Dotaknite se možnosti Tiskalnik.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Dotaknite se možnosti Skeniraj.

Konfiguriranje cilja oddaljenega tiskalnika
Dokumente skenirajte s podprtim tiskalnikom in nato skenirane dokumente pošljite drugemu tiskalniku v
omrežju.

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.

2 Dotaknite se možnosti Oddaljeni tiskalnik > Ustvari oddaljeni tiskalnik.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Dotaknite se možnosti Končano.

Opombe:

• Če je cilj možno urejati, se dotaknite ikone  ob njem.

• Cilje je možno izbrisati samo z vdelanim spletnim strežnikom. Za več informacij si oglejte razdelek
"Upravljanje ciljev z vdelanim spletnim strežnikom" na 7. strani.

Konfiguriranje cilja faksa
1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.

2 Dotaknite se možnosti Faks > Ustvari faks.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Dotaknite se možnosti Končano.

Opombe:

• Za urejanje cilja se dotaknite ikone  ob njem.

• Za dodajanje številk faksov prek imenika se dotaknite ikone  .

• Številke faksov, dodane prek imenika, vsebujejo ime in številko faksa, ki sta navedena v oklepajih.
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• Vsak stik iz imenika vsebuje samo eno številko faksa.

• Cilje je možno brisati samo z vdelanim spletnim strežnikom. Za več informacij si oglejte "Upravljanje
ciljev z vdelanim spletnim strežnikom" na 7. strani.

Ustvarjanje bližnjice
Ustvarite zbirko pogosto uporabljenih ciljev, do katerih bo mogoče dostopati z nadzorne plošče tiskalnika. Te
bližnjice lahko vsebujejo shranjene nastavitve za kopiranje, pošiljanje faksa, pošiljanje e-poštnega sporočila
ali skeniranje na cilj (kot je FTP).

Opombe:

• Funkcija morda ni na voljo, odvisno od konfiguracije programa. Za več informacij si oglejte razdelek
"Ustvarjanje bližnjice" na 12. strani ali se obrnite na skrbnika.

• Če želite ustvariti bližnjico za več ciljev, potrebujete trdi disk tiskalnika. Za več informacij o namestitvi
trdega diska tiskalnika si oglejte Navodila za uporabo tiskalnika.

• Bližnjice je mogoče urejati in brisati samo z vdelanim spletnim strežnikom. Za več informacij si oglejte
razdelek "Ustvarjanje bližnjice" na 12. strani.

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.

2 Izberite enega ali več ciljev.

3 Dotaknite se ikone  v zgornjem desnem vogalu zaslona tiskalnika.

4 Dotaknite se možnosti Ustvari bližnjico, nato pa vnesite enolično ime bližnjice.

5 Tapnite V redu.

Konfiguriranje nastavitev programa
Te nastavitve so na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku. Za konfiguracijo programa boste morda
potrebovali skrbniške pravice.

Nastavitev oblik nadzora dostopa po meri
1 V vdelanem spletnem strežniku kliknite Nastavitve > Varnost > Načini prijave.

2 Storite nekaj od tega:

• Za nastavitev javnega dostopa v razdelku Javno kliknite Upravljanje dovoljenj.

• Za upravljanje skupinskih dovoljenj v razdelku Lokalni računi kliknite Upravljanje skupin/dovoljenj in
izberite skupino.

3 V razdelku Oblike nadzora dostopa razširite možnost Programi.

4 Izberite obliko nadzora dostopa do programa, do katerega lahko dostopa javnost oz. skupina.

5 Kliknite Shrani.

Skrivanje nastavitev na nadzorni plošči tiskalnika
Povečajte varnost tako, da uporabnikom preprečite urejanje ciljev na nadzorni plošči tiskalnika.

Konfiguriranje programa 16



Opomba: Spremembe so uveljavljene v programu in poznejših bližnjicah.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 Kliknite Nastavitve skeniranja in nato počistite možnost Prikaži vse nastavitve.

Opomba: Skrijete lahko tudi posamezne nastavitve; izbrišite potrditvena polja ob ustreznih nastavitvah.

3 Za vsak razdelek kliknite Shrani.

Konfiguriranje nastavitev optičnega branja
1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 Kliknite Nastavitve skeniranja.

3 Konfigurirajte nastavitve.

Opombe:

• Predogled optično prebranega dokumenta je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

•

4 Kliknite Shrani.

Opomba: Konfigurirate lahko tudi nastavitve optičnega branja za vsako bližnjico.

Razumevanje menija Nastavitve optičnega branja

Element menija Opis

Prikaži vse nastavitve Prikažite nastavitve optičnega branja na nadzorni plošči tiskalnika.

Osnovne nastavitve

Element menija Opis

Barvno
Izklop*

Vklop
Samodejno

Določite, ali naj bodo dokumenti barvno optično brani.

Predogled skeniranega dokumenta
Izklop*

Samo prva stran
Vse strani

Prikažite predogled optično prebranega dokumenta na zaslonu.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.
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Element menija Opis

Ločljivost
75 dpi
150 dpi

200 dpi
300 dpi*

400 dpi
600 dpi

Nastavite ločljivost optično prebranega dokumenta.

Temnost
–4–4 (0*)

Prilagodite temnost optično prebranega dokumenta.

Opravilo po meri
Vklop

Izklop*

Privzeto vklopite optično branje opravil po meri.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.

Dodatne nastavitve

Element menija Opis

Vsebina
Vrsta vsebine

Besedilo*
Besedilo/fotografije

Fotografija
Grafike

Določite vsebino izvirnega dokumenta.

Vsebina
Vir vsebine

Črno-belo lasersko
Barvno lasersko*

Brizgalni tiskalnik
Fotografija/Film

Revija

Časopis
Tisk

Drugo

Navedite, kako je bil izvirni dokument izdelan.

Vsebina
Odstranjevanje praznih strani

Vklop

Izklop*

Določite, ali naj se odstranijo prazne strani.

Vsebina
Odstopanje za odstranjevanje praznih strani

0 do 10 (5*)

Prilagodite občutljivost optično prebranih dokumentov glede na prazne
strani.

Podrobnosti izvirnika
Velikost izvirnika

[Seznam velikosti papirja] (Letter*)

Določite velikost izvirnika.

Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.
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Element menija Opis

Podrobnosti izvirnika
Usmerjenost

Pokončno*

Ležeče

Določite, ali je izvirni dokument pokončen ali ležeč.

Strani (obojestransko)
Enostransko*

Obojestransko krajši rob
Obojestransko daljši rob

Določite, ali je izvirni dokument natisnjen samo na eni strani ali na obeh
straneh papirja.

Kakovost skeniranja
Podrobno senčenje

–4–4 (0*)

Prilagodite količino senčenja, vidnega na kopiji.

Kakovost skeniranja
Odstranitev ozadja

–4–4 (0*)

Prilagodite količino ozadja, vidnega na kopiji.

Kakovost skeniranja
Ostrina

1 do 5 (3*)

Prilagodite ostrino optično prebranih dokumentov glede na izvirnik.

Kakovost skeniranja
Kontrast

Najboljše za vsebino*
0–5 (0*)

Prilagodite razliko med svetlimi in temnimi območji optično prebranih
dokumentov glede na izvirnik.

Obdelava slik
Negativ

Izklop*
Vklop

Preobrnite svetla in temna območja slike.

Obdelava barv
Temperatura

–4–4 (0*)

Pri višji temperaturi so barve toplejše.

Obdelava barv
Ravnovesje barv

Rdeča

–4–4 (0*)
Zelena

–4–4 (0*)
Moder

–4–4 (0*)

Omogočite enako ravnovesje barv na optično brani sliki.

Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.
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Element menija Opis

Obdelava barv
Izpust barve

Brez*

Rdeča

Zelena

Moder
Rdeča

0–255
Zelena

0–255
Moder

0–255

Določite barvo, če želite skrajšati optično branje in prilagoditi nasta-
vitev izpusta za prag posamezne barve.

Obdelava robov
Kontrast

Izklop*

Vklop

Obravnavajte izvirni dokument, kot da nima obrobe, in ga optično
preberite od roba do roba.

Drugo
Različica PDF

1.3

1.4
1.5*

1.6
1.7

Drugo
Vrsta PDF za arhiviranje

A‑1a*
A‑1b

A‑2u

Konfigurirajte nastavitve optično branih dokumentov.

PDF A‑1a in A‑1b sta podprta samo pri PDF-jih različice 1.4.

PDF A‑2u je podprt samo pri PDF-jih različice 1.7.

Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.

Ustvarjanje pozivov po meri
Nastavitev je na voljo samo, če je nameščen komplet naprednih funkcij.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 Kliknite Poziv po meri > Ustvari poziv po meri.

3 Konfigurirajte pozive.

4 Kliknite Shrani.

Opombe:

• Gesla so vidna v datoteki XML.

• Če želite poziv urediti, ga izberite na seznamu.
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• Če želite poziv izbrisati, kliknite ikono  poleg njega.

Konfiguriranje prelomov dokumenta
Ta nastavitev je na voljo samo, če je nameščen trdi disk tiskalnika.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 Kliknite Prelom dokumenta > Omogoči prelom dokumenta.

3 Določite, kako naj bo dokument prelomljen.

4 Kliknite Shrani.

Opomba: Konfigurirate lahko tudi prelome dokumenta za vsako bližnjico.

Razumevanje menija Prelom dokumenta

Element menija Opis

Omogoči prelom dokumenta Določite, ali naj tiskalnik ustvari več datotek iz enega opravila optičnega branja.

Število strani med opravili Nastavite interval strani za prelome dokumenta.

Konfiguriranje nastavitev potrditve optičnega branja
1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 Kliknite Stran s povzetkom.

3 Konfigurirajte eno ali več nastavitev potrditve optičnega branja.

4 Kliknite Shrani.

Opomba: Nastavitve potrditve optičnega branja lahko konfigurirate tudi za vsako bližnjico.

Razumevanje menija Stran s povzetkom

Nastavitev Opis

Pokaži povzetek skeniranja Omogočite, da tiskalnik prikaže stran s povzetkom opravila optičnega branja.

Potrditev tiskanja Natisnite stran v potrditev, da je bil optično prebrani dokument uspešno poslan.

Potrditveno e-poštno
sporočilo

Pošljite e-poštno sporočilo v potrditev, da je bil optično prebrani dokument uspešno
poslan.

Za Vnesite e-poštni naslov, ki naj prejme potrditveno e-poštno sporočilo.

Zadeva Vnesite zadevo, ki naj bo uporabljena v potrditvenem e-poštnem sporočilu.
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Prilagajanje ikone programa
1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 Kliknite Gumb za začetni zaslon.

3 Določite besedilo in sliko, ki ju želite prikazati na začetnem zaslonu.

4 Kliknite Shrani.

Uvažanje in izvažanje konfiguracijske datoteke
Opomba: Če uvozite konfiguracijske datoteke, prepišete obstoječe konfiguracije programa.

1 V vdelanem spletnem strežniku kliknite možnost Progami > Ime programa > Konfiguriraj.

2 Kliknite možnost Uvoz/izvoz konfiguracije.

3 Izberite nekaj od tega:

• Zamenjajte vse obstoječe cilje optičnega branja z uvoženimi cilji – prepiše obstoječe cilje
optičnega branja.

Opomba: Ta možnost je privzeto izbrana.

• Dodajte uvožene cilje optičnega branja na obstoječi seznam – dodajte cilje optičnega branja na
obstoječi seznam.

Opombe:

– Imena ciljev optičnega branja morajo biti enolična.

– Imenu datoteke sta dodana presledek in številka, pri čemer je uporabljena najnižja razpoložljiva
zaporedna številka, začenši z 2. Na primer, če se shranjena datoteka imenuje Sken, so novi
dokumenti z enakim imenom Sken 2, Sken 3 in Sken 4.

4 Naredite nekaj od naslednjega:

• Poiščite konfiguracijsko datoteko in kliknite Uvozi.

• Kliknite Izvozi.

Opomba: Iz varnostnih razlogov so gesla med izvažanjem izključena. Če želite pri uvozu vključiti gesla,
jih ročno nastavite.
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Optično branje dokumentov

Optično branje dokumentov
1 Dokument naložite na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

2 Na začetnem zaslonu storite nekaj od naslednjega:

• Dotaknite se ikone programa in izberite ali ustvarite cilj.

• Dotaknite se bližnjice ali pritisnite # in dodajte številko bližnjice.

Opombe:

– Za več informacij si oglejte razdelek "Konfiguriranje programa" na 7. strani.

– Pri ciljih za e-pošto se prepričajte, da priloga ne presega omejitve velikosti e‑ sporočil. Več
informacij si oglejte v dokumentaciji svojega e-poštnega ponudnika.

3 Po potrebi se dotaknite možnosti Skeniraj.

4 Sledite navodilom na zaslonu.

Opombe:

• Če optično preberete dokument in ga shranite z enakim imenom datoteke, kot ga ima shranjena
datoteka, program preimenuje novo datoteko. Imenu datoteke sta dodana podrčrtaj in številka, pri
čemer je uporabljena najnižja razpoložljiva zaporedna številka. Na primer, če se shranjena datoteka
imenuje Sken, so novi dokumenti z enakim imenom Sken_1, Sken_2 in Sken_3.

• Če želite izvesti še eno opravilo optičnega branja, se dotaknite možnosti Znova optično preberi na
plošči tiskalnika.
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Odpravljanje težav

Napaka programa
Poskusite eno ali več od naslednjega:

Preverite diagnostični dnevnik.

1 Odprite spletni brskalnik in vnesite IP/se, pri čemer je IP naslov IP tiskalnika.

2 Kliknite Vdelane rešitve in storite naslednje:

a Počistite datoteko dnevnika.

b Raven pisanja dnevnika nastavite na Da.

c Ustvarite datoteko dnevnika.

3 Analizirajte dnevnik in odpravite težavo.

Prilagodite nastavitve optičnega branja.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 V možnostih optičnega branja izberite nižjo ločljivost optičnega branja ali izklopite barvno optično
branje.

3 Kliknite Uporabi.

Menjava programa s starejšo različico

Opombe:

• Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

• Če program zamenjate s starejšo različico, odstranite obstoječe konfiguracije programa in
združljivost s programi vtičnikov.

1 V vdelanem spletnem strežniku kliknite možnost Programi.

2 Izberite program na seznamu in nato kliknite Zamenjaj s starejšo različico.

Nadgradite različico vtičnika

Različica vtičnika morda ni združljiva z različico programa.

Obrnite se na prodajnega zastopnika.
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Na strani za konfiguracijo programa niso prikazane
nekatere nastavitve

Uporabljajte priporočeni spletni brskalnik.

Za več informacij si oglejte datoteko Readme.

Če uporabljate brskalnik Internet Explorer, intranetnih mest ne smete prikazovati v

združljivostnem pogledu.

Za več informacij si oglejte pomoč za brskalnik.

Obrnite se na prodajnega zastopnika.

Premalo pomnilnika
Poskusite nekaj od tega:

Zagotovite, da je na trdem disku vsaj 20 GB prostora

Prepričajte se, da je pri izboljšani različici programa na trdem disku vsaj 1 GB prostora oz.

pri osnovni vsaj 512 MB.

Za več informacij si oglejte Navodila za uporabo tiskalnika ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

Obrnite se na prodajnega zastopnika.

Ikona bližnjice se ne pojavi
Poskusite nekaj od tega:

Prepričajte se, da ima bližnjica vsaj en veljaven cilj.

Prepričajte se, da je ikona nastavljena na prikaz na začetnem zaslonu.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 Kliknite Bližnjice in nato omogočite ikono bližnjice na začetnem zaslonu.

3 Kliknite Shrani.
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Izbrišete neuporabljene bližnjice.

Uporabite številko bližnjice

Na začetnem zaslonu je lahko prikazano samo omejeno število bližnjic programov. Za odpiranje bližnjice
pritisnite #, nato pa številko bližnjice.

V uvoženi datoteki so bile odkrite napake

Preverite diagnostični dnevnik za program.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 Kliknite Diagnostični dnevnik in izberite diagnostične ravni.

3 Kliknite Shrani.

4 Analizirajte dnevnik in odpravite težavo.

Opombe:

• Diagnostični dnevnik odprete tako, da odprete spletni brskalnik, vnesete naslov IP tiskalnika in /se
in nato kliknete Vdelane rešitve.

• Če ste namestili trdi disk tiskalnika, lahko dnevnik shranite nanj, in sicer z izbiro možnosti Uporabi
trdi disk.

Ustvarjanje več ciljev ni mogoče
Poskusite nekaj od tega:

Prepričajte se, da je nameščen trdi disk tiskalnika z vsaj 20 GB nezasedenega prostora.

Prepričajte se, da je pri izboljšani različici programa na trdem disku vsaj 1 GB prostora oz.

pri osnovni vsaj 512 MB.

Za več informacij si oglejte Navodila za uporabo tiskalnika ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

Ciljev oz. bližnjic ni mogoče dodati
Poskusite eno ali več od naslednjega:

Izbrišite neuporabljene cilje oz. bližnjice.

Obrnite se na skrbnika.
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Optično branje na izbrani cilj ni mogoče
Poskusite eno ali več od naslednjega:

Prepričajte se, da je cilj veljaven.

Za več informacij si oglejte razdelek "Konfiguriranje programa" na 7. strani.

Če sta tiskalnik in ciljni pogon v različnih domenah, morate natančno določiti podatke o

domenah.

Prepričajte se, da je številka vrat pri cilju SFTP nastavljena na 22

E‑poštno sporočilo ni bilo prejeto
Poskusite eno ali več od naslednjega:

Prepričajte se, da je e-poštni naslov pravilen.

Prepričajte se, da priloga ne presega omejitve velikosti e-poštnih sporočil

Več informacij si oglejte v dokumentaciji svojega e-poštnega ponudnika.

Na cilj faksa ni mogoče pošiljati
Poskusite eno ali več od naslednjega:

Prepričajte se, da so pravilno konfigurirane nastavitve faksa tiskalnika.

Program podpira samo analogni način faksa.

Obrnite se na skrbnika sistema.

V poti naslova mape ni mogoče uporabiti atributa LDAP-ja
Poskusite nekaj od tega:

Prepričajte se, da imate dovoljenje za ustvarjanje map.

Za več informacij si oglejte razdelek "Konfiguriranje omrežnega cilja" na 7. strani.
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Prepričajte se, da ste vnesli % pred atributom in za njim.

Vrata strežnika LDAP nastavite na 389.

1 V vdelanem spletnem strežniku kliknite Nastavitve > Varnost > Načini prijave.

2 V razdelku Omrežni računi izberite način prijave v LDAP.

3 V razdelku Splošne informacije spremenite vrata strežnika v 389.

4 Kliknite Shrani in preveri.

Prepričajte se, da so nastavitve LDAP-ja pravilno konfigurirane.

Za več informacij se obrnite na skrbnika.

Prepričajte se, da strežnik LDAP podpira atribut.

Za več informacij se obrnite na skrbnika.

Poimenovanje datotek za cilje e-pošte z uporabo črtne
kode ni mogoče

Za cilj e-pošte ne uporabljajte dinamičnega besedila.

Če za cilje e-pošte uporabljate dinamično besedilo, je možno uporabljati samo naslednji možnosti:

• Uredljivo besedilo

• Pozivi po meri

Takojšnje skeniranje ni mogoče

Iz trenutne bližnjice ustvarite novo.

Takojšnje skeniranje ni mogoče, če so v bližnjici izbrane nezdružljive nastavitve. Program Središče za
optično branje samodejno popravi te nastavitve, vendar jih ne shrani.

Če želite ohraniti nastavitve, ustvarite novo bližnjico.

Opombe:

• Funkcija morda ni na voljo, odvisno od konfiguracije programa. Za informacije o ustvarjanju bližnjice
z vdelanim spletnim strežnikom si oglejte razdelek "Ustvarjanje bližnjice" na 12. strani ali se obrnite
na skrbnika.

• Priporočeno je, da ko ustvarite novo bližnjico, izbrišete trenutno.

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite bližnjice ali pritisnite # in dodajte številko bližnjice.

2 Dotaknite se ikone  v zgornjem desnem vogalu zaslona tiskalnika.
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3 Dotaknite se možnosti Ustvari bližnjico, nato pa vnesite enolično ime bližnjice.

4 Tapnite V redu.

Predloge črtne kode ni mogoče izbrisati
Nekateri tiskalniki ne podpirajo programa Odkrivanje črtnih kod. Seznam podprtih tiskalnikov si oglejte v
datoteki Readme za program Odkrivanje črtnih kod.

Obrnite se na prodajnega zastopnika.
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Pogosta vprašanja

Zakaj ni mogoče optično brati na cilje različnih vrst?
Če želite ustvariti bližnjico za več ciljev, potrebujete trdi disk tiskalnika. Za več informacij o namestitvi trdega
diska tiskalnika si oglejte Navodila za uporabo tiskalnika.

Kaj se zgodi z bližnjicami z več cilji, če je odstranjen trdi
disk tiskalnika?
Med optičnim branjem se prikaže poziv za izbiro enega cilja.

Katero je največje število znakov, dovoljenih v prikaznem
imenu programa Središče za optično branje?
V prikaznem imenu programa Središče za optično branje je dovoljenih največ 100 znakov.

Kaj se je zgodilo z ostalimi nastavitvami na nadzorni
plošči?
Nastavitve so morda skrite z vdelanim spletnim strežnikom. Za več informacij si oglejte razdelek "Skrivanje
nastavitev na nadzorni plošči tiskalnika" na 16. strani.

Opomba: Za konfiguriranje programa v vdelanem spletnem strežniku boste morda potrebovali skrbniške
pravice.

Zakaj cilj po uporabi na nadzorni plošči izgine?
Samodejno so shranjeni samo cilji, ki ste jih ustvarili z vdelanim spletnim strežnikom. Če želite shraniti cilje,
ki ste jih ustvarili na nadzorni plošči tiskalnika, jih dodajte v bližnjico tako, da se dotaknete ikone  ali uporabite
vdelani spletni strežnik. Za več informacij si oglejte razdelek "Upravljanje ciljev z vdelanim spletnim
strežnikom" na 7. strani.

Opombe:

• Funkcija morda ni na voljo, odvisno od konfiguracije programa. Za več informacij si oglejte razdelek
"Ustvarjanje bližnjice" na 12. strani ali se obrnite na skrbnika.

• Za konfiguriranje programa v vdelanem spletnem strežniku boste morda potrebovali skrbniške pravice.
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Zakaj ni mogoče prilagoditi ločljivosti optičnega branja?
Ločljivost optičnega branja pri optičnem prepoznavanju znakov je zaklenjeno na 300 dpi, da bi bili rezultati
prepoznavanja boljši. Številni preizkusi so pokazali, da je optično branje pri 300 dpi veliko natančnejše kot pri
nižjih ločljivostih. Optično branje pri ločljivostih, višjih od 300 dpi, ni dalo boljših rezultatov.

Zakaj ne morem izvesti optičnega branja?
Opravilo optičnega branja se prekliče, ko se prijavite v tiskalnik s preverjanjem pristnosti kartice.
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Obvestila

Obvestilo o izdaji
December 2022

Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo: TA DOKUMENT SE
VAM DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI
NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O USTREZNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN
NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah,
zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno
spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali
spremenimo opisane izdelke ali programe.
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